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 )املتن(

 "باب صالة اجلمعة"

 )الرشح(

ممممد هلل رب العمماملني  والامممالة والسممالم عمممىل احلبسممم اهلل المممرمحن الممر يم  

 سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

يف كتممممماب العمممممدة  وسممممما  الامممممالة بال سمممممبة  ممممممهمممممماواق موفمممممق المممممدين بمممممن قدا

وف  , فتلكم مما يف الممدرس اعمماال عممىل صممالة ا ممأل كممام األعممذار والتممورا 

 وها هو اآلن يبدأ با ف آخر  أال وهو صالة اجلمعة.

"بمماب فقممد عقممد فيصمما فاممال  كممامال   وذكممر فيصمما رشوفصمما وأ كامصمما  فقمماق: 

  أي: يف همممذا البممماب سمممةبني لمممك ملمممة ممممن األ كمممام تتعلمممق  مممذ  صمممالة اجلمعمممة"

 الاالة  أال وهي صالة اجلمعة.

 )املتن(

 .(زمته اجلمعةكل من لزمته املكتوبة ل) قاق املا ف:

 )الرشح(
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لزمتممه اجلمعممة    فقمماق: كممل مممن لزمتممه املكتوبممة أ كممام اجلمعممةه مما بممدأ يبممني 

واختممار  ملزيممة  اهلل سممبحانه وتعمماىاجلمعممة هممو يمموم مممن يمموم أ ممام األسممبو  رشفممه 

 إال وهو يوم اجلمعة. , وهو خاص  ذ  األمةيعلمصا اهلل هو

اهلل   واإلمممما   فقمممد قممماق وفرضمممية صمممالة اجلمعمممة ثابممما بالكتممماب وبالسممم ة

َعممةم َفاُسممَعُوا }: سممبحانه وتعمماى ممُن َيممُومم اجُلذمذ ممالةم مم مموالمَي لملان يَن آَم ذمموا إمَذا نذ ممذم َمما الن َا َيمما َأ

وا الُ   َوَذرذ
م
 .[9]اجلمعة:{َبُيعَ إمَى ذمُكرم اَّللن

 "الاممحيحني"فقممد جمما  يف  أوجممص صممالة اجلمعممة يف كتابممه  وسمم ه ال بممي 

م عمممن والعصمممم اجلمعممما   أو لي مممتمن اهلل عمممىل »قممماق:  عمممن ال بمممي  لي تصمممني أقممموا

 .«قلو م

وأمممممع األمممممة عممممىل وجمممموب صممممالة اجلمعممممة  فتبممممني مممممن هممممذا عممممىل أن صممممالة 

مممممن تلزمممممه هممممذ   -رمحممممه اهلل-اجلمعممممة الومممممة للمسمممملم  فممممةراال أن يبممممني املامممم ف 

عمىل بمص , فميذفصم ممن همذا )كل من لزمتمه الامالة لزمتمه اجلمعمة(الاالة  فقاق: 

 .عىل املسلم العاقل البالغ؛ ألن هذ  الثالثة تعترب رشوط الوجوب  هي الثابتة

)كممل ثممم خاممه باالسممت ث ا   فقمماق: ذكممر ه مما عممموم  -رمحممه اهلل-واملامم ف 

   فيدخل املسلم العاقل والبالغ.من تلزمه الاالة تلزمه صالة اجلمعة(

 .()كل من لزمته املكتوبة  لزمته اجلمعةقاق املا ف: 

م من باب الوجوب الذي يؤثم تاركه ويؤجر فاعله.  واإللزا
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 )املتن(

فام الون  ا بب ا  وبي ه وبني اجلامع فرسخإن كان مستوف   )وبني املا ف قاق:

 .(ذلك

 )الرشح(

بمممممع  المممممذي يستشمممممف ممممممن كمممممالم  إذا كمممممان مسمممممتوف  ا بب ممممما   همممممذا الرشمممممط الرا

 مما غممس املسممتوفن وهممو املامم ف وهممو املسممتوفن  واملسممتوفن إذا قل مما:  ممر  مع

, فرشممط اجلمعممة أن تكممون يف امل مم  )بب مما (الرا ممل الممذي بمسممتقر  ولممذا قمماق: 

أو مل أو كانمما بيممو  متفرقممة  فمماذا كانمما يف غممس امل مم كممةن تكممون قريممة صمم سة  

مممما كةهممممل البااليممممة الممممذين يت قلممممون مممممن مكممممان إى مكممممان فصممممؤال  ال بممممص  تكممممن بيوت 

   .ليسوا بةهل استيطان عليصم اجلمعة باتفا   ألهنم

 ؟ما هو الدليل الذي يدق عىل وجوب االستيطان

يَن آَم ذمموا }عمما تكلممم عممىل اجلمعممة قمماق:  اهلل سممبحانه وتعمماىنجمد أن  ممذم َمما الن َا َيمما َأ

ممممالةم  مممموالمَي لملان ا يوجممممد ه مممماع آذان  عمممماالة إذا كانمممما بيممممو  [9]اجلمعممممة:{إمَذا نذ , إذ 

   .قليلة متفرقة ال يوجد فيصا آذان

{ 
م
َعممةم َفاُسممَعُوا إمَى ذمُكممرم اَّللن ممُن َيممُومم اجُلذمذ ممالةم مم مموالمَي لملان يَن آَم ذمموا إمَذا نذ ممذم َمما الن َا َيمما َأ

وا اُلَبُيعَ   .[9]اجلمعة:{َوَذرذ
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جممد  هممذ  الرشمما     يع ممي ه مماع يوجممد سممو  وفيممه نمماس وفيممه بيممع  فلممام وذ

 لمممي  مممن في مممر  تيطان االسمم ألهممل الوممممة اجلمعممة أن عممىل الفقصممما  م صمما اسممت ب 

 ثابا. بيا له لي  الذي قل ا: ما مثل ومها بمستوفن 

 )املتن(

, مما مع م  (فمام الون ذلمك ا بب ا  وبي ه وبني اجلمامع فرسمخإن كان مستوف   ) 

 هذا الكالم؟

 )الرشح(

 -امل  أو املكان الذي يسك ه اإلنسان عىل قسمني:

ا وبلد   وأما أن يك ا جمتمع  ون غس جمتممع  فماذا كمان جمتممع أما أن يكون م  

فمال يذشممفط فيممه إال الرشمموط التمي قالمما املامم ف  لكممن ع مدنا عممدم االجممتام  وهممو 

 عدم االستيطان  وهو مثل ما قل ا: القرى أو البيو  املتفرقة.

 هل هؤال  تلزمصم اجلمعة أو ال تلزمصم؟ 

 )املتن(

فام الون  امع فرسخا بب ا  وبي ه وبني اجلإن كان مستوف   )نص املا ف قاق: 

 .(ذلك

 )الرشح(
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لممزم هممؤال   يع ممي ع ممدنا قريممة مسممتوف ة, وع ممدنا نمماس خممار  القريممة  فمتمم  يذ

 باجلمعة؟ 

 قاق: إذا كان البعد بي صم وبني اآلذان فرسخ  والفرسخ هو ثالثة أمياق. 

وأن كان املا ف فر  فيصا  لكن نحن نحماوق أن ما نمذكرها  ه ا تةتي ا مسةلة

 يل  ثم ن زق الكالم عىل كالم املا ف.من باب التفا

إذا كممممان ال مممماس يسممممك ون يف امل مممم  مل يشممممفط العلممممام  لممممم رشوط يف إقامممممة 

فاذا كان خار  امل   اجلمعة  وإنام الرشوط انابا عىل من هو خار  امل   

 فيه خالف بني الفقصا .فصل تلزمه أم ال؟ 

اقاق: كل من خر  عن امل  -رمحه اهلل-فةبو   يفة   . ال معة عليه مطلق 

 فةبو   يفة اشفط امل  كونه ثابت ا.

: إذا كممان الرجممل يسممتوفن خممار  امل مم  فانممه  أممما األ مممة الممثالق فقممد قممالوا

جد فيه رشط.  بص عليه اجلمعة  إذا وذ

اإلمام أمحمد ه ما قماق كمام قماق املام ف: رشط أن يبعمد بيتمه عمن امل م  ثالثمة 

 أمياق التي هي وا د فرسخ.

وافق اإلمام أمحد اإلمام مالك يف هذ  املسةلة, فقاق مالمك وأمحمد: إذا بعمد و

 اإلنسان الرا ل عن امل   بمسافة ثالثة أمياق  فانه يذلزم بةن يةيت إى اجلمعة.
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واإلمام الشافعي وافقصم ممن  يما املبمدأ أنمه مل يعلمق عمىل ثالثمة أميماق  أي: 

لممممزم وا ممممد فرسممممخ  إنممممام علقصمممما عممممىل اآلذان فقمممماق:  كممممل مممممن سمممممع اآلذان فانممممه يذ

 بحضور اجلمعة  وإن مل يكن من أهل امل .

ا مممالف بمممني اإلممممام أمحمممد ومالمممك ممممن جصمممة  والشمممافعي ممممن جصمممة  خمممالف 

بسي  لي  بمالقوي  اشمفاط اإلممام أمحمد ه ما وا مد فرسمخ عمىل البعمد؛ ألن ثبما 

   بمممي كمممانوا ياممملون اجلمعمممة ممممع ال أن أهمممل العمممواق  وهمممم نا يمممة جصمممة املدي مممة

ونحممن تقممدم مع مما وقل مما: بممةن أقممرب العممواق تبعممد وا ممد فرسممخ عممن املدي ممة  فلممام 

اجلمعممممة  الق عممممىل ذلممممك إى أن وا ممممد  كممممانوا يممممةتون إى املدي ممممة ويممممدركون صممممالة

 فرسخ من كان فيه فام هو الونه  يذلزم باجلمعة.

 اهلل سمبحانه وتعماىأما مذهص اإلمام الشافعي فقماق اإلممام الشمافعي: نجمد 

َعممةم }قمماق:  ممُن َيممُومم اجُلذمذ ممالةم مم مموالمَي لملان يَن آَم ذمموا إمَذا نذ ممذم َمما الن َا , فعلممق [9]اجلمعممة:{َيمما َأ

لممممممزم  اهلل السممممممعي للجمعممممممة بسممممممام  اآلذان  فممممممةقوق كممممممل مممممممن سمممممممع اآلذان فانممممممه يذ

 بحضور لاالة اجلمعة.

لممق عيقمموق فقصمما  اعالكيممة واحل ابلممة: إن التقممدير بفرسممخ  ألن مما نجممد الرشمم  

ممممُن َيممممُومم اجُلذ }عممممىل إامممماب اجلمعممممة بمممماآلذان  ألنممممه قمممماق:  ممممالةم مم مممموالمَي لملان َعمممممةم إمَذا نذ  مذ

 , فالسعي يذلزم بسام  اآلذان.[9]اجلمعة:{َفاُسَعُوا 
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لكممن اآلذان لممي  مممن األوصمماف الثابتممة التممي ي مموط  مما الرشمم  احلكممم  ألن 

وال يسمممع  ,نمما م اإلنسممان قممد يكممون الاخممل امل مم  وال يسمممع اآلذان  قممد يكممون

 .  اآلذان

 : فممالتعليق بسممام  اآلذان مل يكممن بالامم  الثابمما الممذي يذ مماط بممه احلكم فقممالوا

ما  جعل ا مقياس وهو أن يؤذن الرجل عمىل مرتفمع متوسم , ويكمون صموته جصوري 

 عىل الرشوط التي موجوالة يف املؤذن  يف الزمن الذي لي  فيه ريح قوية.

, فصممممم جمممما وا إى يامممل إى وا ممممد فرسممممخ إى أي ممممدى ياممممل آذانممممه؟ قممممالوا:

م اجلمعممة بمماآلذان  فجمما وا إى احلالممة العااليممة  واحلالممة  اآليممة التممي نامما عممىل إلممزا

: ياممممل إى وا ممممد فرسممممخ  فتعليقممممه عممممىل وا ممممد  العااليممممة كممممم ياممممل اآلذان؟ قممممالوا

اهلل فرسمممخ باملسمممافة أقمممموى ممممن  يممما ال نممممر لتعليقمممه بممماآلذان  ولممممذا ممممثال  نجممممد 

رش  ل ا الق  واجلمع  واإلفطار يف السفر رغمم أن اهلل سمبحانه  اىسبحانه وتع

ُن َ َر   }وتعاى يقوق:  ينم مم ُم يفم الدِّ    .[78]احلج:{َما َجَعَل َعَلُيكذ

عممما ممممن أجمممل الفمممع املشمممقة واحلمممر   لكمممن املشمممقة  يع مممي: همممذ  المممرخص رشذ

غممممس م ضممممبطة   كممممن تكممممون ع ممممد أ ممممد مشممممقة   كممممن تكممممون عممممن اآلخممممر ليسمممما 

معي مممة  تممم  ت ضمممب  شمممقة  فعلمممق األ كمممام همممذ  المممرخص بالسمممفر, وهمممو مسمممافة م

: تذلزم أهل امل م وممن كمان خمار  -رمحه اهلل-األ كام فلصذا قاق ه ا املا ف 

ا أو الون ذلك.  امل   إذا كان بيته يذبعد عن امل  فرس  
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 )املتن(

الون  فمممام ا بب مما  وبي ممه وبممني اجلممامع فرسممخإن كممان مسممتوف   ) قمماق املامم ف:

 .(ذلك

 )الرشح(

م يقمموق الفقصمما : ه مماع نمماس تلممزمصم اجلمعممة   ه مما إذا جا مما مممن  يمما اإللممزا

 وهم أهل امل  الذين قل اهم. 

وهمم المذين فقمدوا وه اع ناس ال تلزمصم اجلمعة  ال ب فسمصم وال ب مسهم  

الرشفني  مل يسمعوا اآلذان يع مي كمانوا أبعمد ممن فرسمخ  وكمان عمدالهم أقمل ممن 

فصمممؤال  ال يذلزممممون باجلمعمممة  ألن عمممدالهم أربعمممني أقمممل ممممن العمممدال  ويف  أربعمممني 

نفممممم  الوقممممما ال يذلزممممممون بمممممةن ي تقلممممموا إى غمممممسهم  ألهنمممممم ال يسممممممعون اآلذان  

 وه اع ناس ال يلزمون بةنفسصم لكن يلزموهنا ب سهم  وهم هؤال .

 ما مع   هذا الكالم؟

ع اآلذان ومكانمممه قبمممل همممو بعيمممد ال يتحقمممق فيمممه بةنمممه يف م ممم  لك مممه همممو يسمممم

ا هو ال تلزمه اجلمعة يف ذاته؛ لكن تلزمه اجلمعة ممع غمس   بمةن ي تقمل  فرسخ  فاذ 

بمممةن ي تقمممل ويمممذهص عمممىل امل ممم  فبمممذلك ويمممذهص إى امل ممم  وبمممذلك ممممع غمممس  

 - رمحممممه اهلل -تكممممون اتضممممحا ل مممما ه مممما الاممممورة  ونكررهمممما عمممما يممممذكر املامممم ف 

 اجلمعة.العدال املطلوب واملرشوط يف صالة 
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 )املتن(

ا بب ا  إن كان مستوف    ,كل من لزمته املكتوبة لزمته اجلمعة)قاق املا ف:  

 .(إال ,فام الون ذلك وبي ه وبني اجلامع فرسخ

 )الرشح( 

ه مممما أالاة اسممممتث ا  يع ممممي: عمممما ذكممممر  لممممك احلكممممم جممممممال   جاتممممك اآلن  "إال"

 واستث يا لك اسث ا . 

 -:امنية رشوطبص اجلمعة بثلذا يقوق الفقصا : 

: القرية ا  لتي ذكرها املا ف  وهو االستيطان.أوال 

والعمممممدال  والذكوريمممممة  واحلريمممممة  والبلمممممموي  واإلسمممممالم  والرشمممممفني الممممممذين 

 ذكرمها اآلن املا ف.

 )املتن(

لممزم كممل مممن   هممو قمماق:إذا اختممل رشط مممن هممذ  الرشمموط سممقطا اجلمعممة )تذ

 .)إال املرأة(وبدأ بةي استث ا  وهو, ثم بدأ يستث ي, لزمته املكتوبة تلزمه اجلمعة(

لممزم باممالة اجلمعممة  وهممذا باتفمما  كممام يقمموق ابممن امل ممذر: أمممع  فممان املممرأة ال تذ

كل من نحفظ ع صم من أهل العلم عىل أن املمرأة ال بمص عليصما اجلمعمة ممن بماب 

الوجمموب  ولكممن أن  تمم ا صممحا م صمما والسممبص يف ذلممك عممىل أن األصممل يف 
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 البيممو   وه مما ليسمموا مممن أهممل اجلامعمما   فلصممذا ال يذلزمممون الوقممور يف ال سمما  هممو

 باالة اجلمعة.

 )املتن(

 .)العبد(ثم استث  :

 )الرشح(

ألن العبممد قممد أسممق  اهلل ع ممه التكليممف  ومممن بممني التكمماليف التممي أذسممقطا 

ع ه صالة اجلمعة  ألنه مش وال  يف خدممة سميد   فلمام تعمار   مق سميد   و مق 

 يف ذاته.ربه  قذدم  ق السيد 

 )املتن(

 .)املسافر( 

 )الرشح(

عمما كممان يف سممفر  مل ياممل  ألنممه اختلمما فيممه رشط االسممتيطان ولممذا ال بممي 

صالة اجلمعة   ت  عا كان يف احلج سقطا ع ه صالة اجلمعمة, وهمذا الليمل عمىل 

 أن املسافر تسق  عن اجلمعة  ولك ه إذا  تها إذا صحا م ه.

 )املتن(

ا أو خوف(ذور بمر  أإال املع)   . و مطر 

 )الرشح(
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ا الذكوريممممة رشط يف  ه مممما بممممدأ املامممم ف يسممممتث ي فمممما سممممتث   املممممرأة  يع ممممي: إذ 

اجلمعمممة  ثمممم اسمممتث   العبمممد  إذا احلريمممة رشط يف اجلمعمممة  ثمممم اسمممتث   املسمممافر  إذا 

ط يف  اممممموق اجلمعمممممة  همممممذ  بال سمممممبة ل عمممممذار الثابتمممممة االسمممممتيطان واإلقاممممممة رش

  ف  وبدأ يذكر األعذار ليسا بالومة.ثم انتقل املاوالالومة. 

 )املتن(

 .(واملعذور بمر  أو مطر أو خوف): فقاق

 )الرشح(

فق يف هذ  اللفنة  فكةنه جا  بلفنة عاممة  وقماق: املعمذور  أي: كمل  وه ا وذ

جد فيه عذر  فان اجلمعة سماقطة ع مه   عمذر عمام   -1 :والعمذر عمىل قسممنيمن وذ

واملعمذور بممر  أو )فقماق:  -رمحمه اهلل–وعذر خاص  ومثل لمام املام ف  -2

, املعمممذور بمطمممر همممذا مممن األعمممذار ا اصمممة؛ ألنمممه عمممذر يف نفسمممه  (مطممر أو خممموف

فلمرضه هو أو لتمريضه كام ي ص الفقصا , فمن كمان مرشمف ا عمىل ضمريًل رجمال   

مما  فانممه تذسممق  ع ممه اجلمعممة  وهممذا اآلن موجمموال؛ خاصممة يف  أو عممىل ضممريًل مريض 

فصممم عممىل املممر   يممدخلون مستشممفيات ا  امل مرضممني واألفبمما   فممان هممؤال  إلرشا

 يف  كم اإلعذار التي تذسق   ا اجلمعة.

 )املتن(

 .(واملعذور مطر) 
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 )الرشح(

عمن ابمن  "الاحيحني"هذا عذر عام أو خاص  هذا عذر عام  لذا ثبا يف 

 عبمممماس أنممممه كممممان إذا كانمممما الليلممممة مطممممسة  أمممممر املممممؤذن بممممةن يقمممموق: وأن صمممملوا يف

 ر الكم  فالاالة ساقطة لوجوال املطر  وهو عذر من األعذار العامة.

 )املتن(

 .(واملعذور ب وف) 

 )الرشح(

وهذا كذلك من األعذار ا اصة  وا موف سموا  عمىل نفسمه أو مالمه أو عمىل 

  والقموق المذي غس , فمت  ما حتقق هذ  العلة  وهي ا وف سمقطا  ما اجلمعمة

امممع هممذا كلممه نقمموق: كممل عممذر أسممق  اجلامعممة فتسممق  معممه اجلمعممة كممام تقممدم يف 

 صالة اجلامعة  عا بي ا األعذار.

 )املتن(

ومل ت عقمممممد  مممممم إال املعمممممذور إذا  ,وإن  تممممموها أجمممممزأ م)قممممماق املاممممم ف: 

 .( تها وجبا عليه وانعقد  به

 )الرشح(

ون وال بمممص علممميصم اجلمعمممة  همممذا اآلن بمممني لمممك أن ه ممماع أصممم اف ال يذلزمممم

 واضح.
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يف  الممممة ممممما هممممؤال  الممممذين هممممم مممممن أهممممل األعممممذار إذا  تمممموا ممممماذا يكممممون 

 -احلكم؟ فقاق: هم عىل قسمني:

نقطة وا دة  وهي عدم الوجموب  كمل همؤال  قسم هم كالمها يشفكان يف 

يشمممممفكون يف نقطمممممة أهنممممما ال بمممممص علممممميصم اجلمعمممممة  لكمممممن بعمممممد ذلمممممك ي قسممممممون  

 . بص عليصم؛ لك صا ت عقد  مبعضصم ال

 وبعضصم ال بص عليصم  لك صا ال ت عقد عليصم.

 وبص وال ت عقد به. -2ت عقد به, و ال بص عليه -1: فع دنا

م بحيما أنمه إذا تركصما  من نا ية الوجوب عرف ا مع   الوجوب وهمو اإللمزا

 ياس آثم.

ا سممموف يشمممفط االنعقممماال ت عقمممد بمممه اجلمعمممة  يع مممي: عممم مممما مع ممم  االنعقممماال؟

 املا ف العدال  وقاق: هو العدال أربعني.

رأة ال ثمممني رجمممل  وكانممما معصمممم اممممرأة  فممماملإذا كمممان العمممدال ممممثال   تسمممع وثال

 تكمل العدال  فلصذا ال ت عقد  ا  واضح.

ما مع   االنعقاال؟ االنعقاال هو الوجموب الكاممل  يف وجموب خماص المذي 

 ي هو العدال واالستيطان.هو يلزم به اإلنسان  ثم الوجوب الكامل الذ

ممممثال  إذا كانممما قريمممة  فيصممما ممممثال  ,سمممة بيمممو  متفرقمممة, همممذ  ممممثال  ال يلزممممون 

باجلمعممممة  ألهنمممما ال بممممص علمممميصم  ال لممممذوا م  وإنممممام سممممق  الرشممممط العممممام الممممذي 
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ي ممدرجون حتتممه  فقالمما: عمما اسممتث يا لممك هممؤال  أصممحاب األعممذار وقلمما لممك: 

ن ال ف  كمصم  ففيصم ممن ت عقمد بمه  وفميصم ممأهنا ال بص عليصم اجلمعة  اختل

 ت عقد به.

 )املتن(

 .(وإن  توها أجزأ م)قاق املا ف: 

 )الرشح(

تمه  وهذا باتفا   فان املرأة واملريًل واملسافر  العبد إذا صمىل اجلمعمة  أجزأ

 عن النصر.

 )املتن(

إذا  تمممها  )إال املعممذور, ولكممن األصمممل أال ت عقممد  مممم, (ومل ت عقممد  مممم) 

 .(وجبا عليه وانعقد  به

 )الرشح(

ال بص عليصم اجلمعة لكن إذا اآلن ع دنا األش اص الذين ذكرهم وقاق: 

واملسمممافر   -3واملمممرأة   -2ع مممدنا العبمممد   -1 -: تممموها أجمممزأ م  مهممما أربعمممة

 وأصحاب األعذار بشكل عام. -4
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ة  فقمماق: هممؤال  الثالثممة إذا  تمموها أجممزأ م  ولكممن ال ت عقممد  ممم اجلمعمم

فاذا كانوا تسعة وثالثني و ت معصم مسمافر ال ت عقمد  مم اجلمعمة  فمال يلزممون 

 كلصم باجلمعة  وكذلك إذا  ت  معصم امرأة أو  ت معصم عبد.

 )املتن(

 .)إال املريًل(قاق: 

 )الرشح(

فاستث ا , فان املريًل وأهل األعذار ال بص علميصم اجلمعمة  ولك صما ت عقمد 

وحتمل عىل نفسه وباالر من املشمقة  و تم إى اجلمعمة    م  فاذا بشم املريًل

 فاهنا تاح م ه  وت عقد به مع اجلامعة  اجلمعة.

ت عقد  م اجلمعة, وهؤال  ال ت عقد  عاذا هؤال إذا جا ا ه ا وسةل ا سؤاق  

      ؟ م اجلمعة رغم أهنم كلصم صلوها

لعبمد عمذر  المر   وهو أن هؤال  أعذارهم الوممة  املمرأة عمذرها األنوثمة  وا

ألهنممم ليسمموا مممن واملسممافر عممذر  السممفر  وهممي أعممذار الومممة فلصممذا ال ت عقممد  ممم  

أهلصمما  أممما املممريًل فصممو ا ألصممل أنممه مممن أهلصمما ولكممن فممرأ عليممه املممريًل  فلصممذا 

 إذا  تها يعترب بةنه قد أقام باألصل وتركصا رخاة.

ذا هممو إذا  تمم فلصممفاألوا ممل تركوهمما رخاممة وهممذا تركصمما مممن بمماب العممذر  

  ا ت عقد  م وتاح  م اجلمعة.
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اآلن سموف نمتكلم عمىل مسممةلة االنعقماال يف الرشمط الممذي ذكمر  املام ف بعممد 

 هذا.

 )املتن(

 .(ومن رشط صحتصا فعلصا يف وقتصا يف قرية)قاق املا ف: 

 )الرشح(

, ألهنا صمالة )وفعلصا يف وقتصا(قل ا: أهنا رشط يف وجوب اجلمعة  ثم قاق: 

ممممما}سمممممبحانه وتعممممماى يقممممموق:  واهلل ممممما َمُوقذوت  َتاب 
ذمممممُؤمم منَي كم مممممالَة َكاَنمممممُا َعمممممىَل امُل  {إمنن الان

  واتفق الفقصا  عىل واجلمعة من ملة الالوا  فلصا وقا حمدال, [103]ال سا :

 هو آخر وقا النصر  وتكلم ا عىل هذ  املسةلة من قبل. اجلمعة آخر وقاأن 

وهممو قمموق مصممور الفقصمما    وقمما النصممر ولكممن اختلممف يف أولمما  هممل وقتصمما

 وهو قوق احل ابلة.  أو أهنا تاح قبل وقا النصر وهو الزواق

صممممالة اجلمعممممة قبممممل إال أن املامممم ف ه مممما مل يرشمممم إليممممه  وأ مممممه مممممن بمممماب أن 

الزواق يعترب من مفرالا  مذهص احل ابلمة  فلصمذا اتفقموا الفقصما  وأمعموا عمىل أن 

 لكن اختلفوا مت  يبدأ وقا اجلمعة؟ آخر وقا اجلمعة هو وقا النصر 

فمممممماجلمصور يقولممممممون: هممممممو نفمممممم  وقمممممما النصممممممر الممممممذي إذا والمممممما الشممممممم   

واحل ابلة ايزون أن تاىل اجلمعة قبل وقا المزواق  وتكلم ما عمىل همذ  املسمةلة, 

 املوفة.وذكرنا األاللة يف 
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 )املتن(

 .(ومن رشط صحتصا فعلصا يف وقتصا يف قرية)قاق املا ف: 

 )الرشح(

 القريمممة  وقل ممما المممدليل عمممىل ذلمممك ممممن الكتممماب  أن اهلل اشمممفط أن يكممممون يف

ه مماع آذان وه مماع بيممع  فممدق عممىل اشممفاط القريممة  وسممقطا عممىل مممن ليسمموا مممن 

 أهل القرية  وهم أهل الباالية أو  ن هم مت قلون ورذ ل  ال يستقر لم قرار.

 )املتن(

 .(جو اوأن حيتها من املستوف ني  ا أربعون من أهل و) 

 )الرشح(

   من أهل الوجوب. ه ا اآلن كالمه يوضح الكالم الذي قاله

 .املرأة والعبد واملسافر ليسوا من أهل الوجوب  لذا هم ال ت عقد  م

 ه ا اشفط وقاق: أن يكون عدالهم أربعني.

وهمذ  مسمةلة خالفيمة  همل يذشمفط يع ي ال تاح إذا قل العمدال عمن أربعمني, 

 دال معي  ا أم ال؟ يف إقامة اجلمعة  ع

وقمممع ا مممالف يف ذلمممك  فالمممذي مممماق إليمممه احل ابلمممة وهمممو قممموق الشمممافعية  أنمممه 

يذشممفط أربعممني رجممل  فمماذا قممل هممذ  العممدال  سممقطا اجلمعممة  هممذا قمموق احل ابلممة 

 والشافعية.
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قاق: إذا كان العدال أربعمة  ألن الثالثمة همم ماعمة  -رمحه اهلل-أما أبو   يفة 

بع هو اإلمام, يش فط إلقامة اجلمعة أن يمةذن فيصما اإلممام المذي همو ا ليفمة  والرا

 فلصذا هم ثالثة مع اإلمام أربعة.

ا معي  ا  فقماق اإلممام مالمك : إن ال ماس وأما اإلمام مالك  فانه مل يشفط عدال 

 يف قرية من جمموعصم يتقرى  م قرية  فصم يلزمون باجلمعة.

وا اُلَبُيممممعَ } وقممماق: صمممماأوجممممص اجلمعمممة وأوجب اهلل سممممبحانه وتعممماىيع مممي   {َوَذرذ

وإال عممما توجمممه  ,يع مممي: ه ممماع سمممو  ,[9]اجلمعمممة:{اُسمممَعُوا }وقممماق:   [9]اجلمعمممة:

وا اُلَبُيمممعَ }وقممماق:  األممممر ذاهمم , يع مممي: فيصممما آذان  وجمموعصممما {اُسمممَعُوا } وقممماق: ,{َوَذرذ

تقتيض أن ه اع عدال كثس من ال اس  وهو ال حيمدال إال أن بمجمموعصم يكمون قمد 

 به قرية  وهذا مذهص اإلمام مالك. صاورا

اإلممممام أبمممو   يفمممة قل ممما: اسمممتدق بمممةن أقمممل اجلممممع ع مممد  ثالثمممة  وأضممماف إليمممه 

بع الذي هو اإلمام.  الرا

اجلمصممممور الممممذين مهمممما احل ابلممممة والشممممافعية اشممممففوا أربعممممني؛ ألن أوق معممممة 

وقعمما يف اإلسمممالم التممي أوقعصممما سمممعد بممن ذرارة  عممما جممما  ماممعص بمممن عممممس إى 

بمن  عممر جي ملدي ة  ومل يالوها إال عا اكتمل عدالهم أربعني  وكان اكتمل بما

  فلمممام   وكمممان اكتممممل بمجمممي  عممممر بمممن ا طمممابربعنيا طممماب  فلمممام اكتممممل بممماأل
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ا يذشمممفط  اكتممممل بممماألربعني ومل تامممل قبمممل األربعمممني قمممالوا احل ابلمممة والشمممافعية: إذ 

 إلقامة اجلمعة العدال أربعني.

هص اإلمممام مالممك  فانممه مل ي ممز  إى ذلممك وإنممام نممز  إى القممرآن  فممان وأممما مممذ

 ذكر القرية  فلصذا اذشففا, ومل يشفط عدال معي  ا. اهلل سبحانه وتعاى

 -والرشوط: بص  ا اجلمعةالرشوط التي  -رمحه اهلل–ه ا أكمل املا ف 

 يوجمممد أوق رشط: القريمممة  ألنمممه مل توجمممد قريمممة  إذا مل توجمممد ه ممماع نممماس  ومل

 ه اع آذان ومل يوجد ه اع سو .

ثمممممم رشوط الوجممممموب التمممممي همممممي البلممممموي  والعقمممممل  والذكوريمممممة  واحلريمممممة  

والعممدال املعممني الممذي ذكرهمما املامم ف األربعممني, أو أربعممة, أو أنممه ال يشممفط عممدال 

  معني. 

ثم االستيطان الذي  ت   مر  مع ما املسمافر ألنمه لمي  ممن أهمل البلمد  فماذا 

وط الثامنيممممة التممممي ذكرناهمممما  فيذلمممموم اإلنسممممان باجلمعممممة  فممممان مل وجممممد  هممممذ  الرشمممم

 .يفعل فيعترب آثم  ألن اجلمعة قد أوجبصا اهلل يف كتابه  وأوجبصا ال بي 

 )املتن(

 .(وأن تتقدمصا خطبتان)ثم أكمل الرشوط وقاق املا ف: 

 )الرشح(
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 التقممدم مممن بمماب الرشممفية  ومممن بمماب اللممزوم والوجمموب  فممان اجلمعممة إذا مل

تكممن فيصمما خطبممة  مل تاممح أن تاممىل معممة وال امموو أن يذطلممق عليصمما  ألهنمما اختممل 

)أقيممما ا طبتممان : -رال اهلل ع صمما-عا شممة فيصما رك  مما  فا طبممة رك  مما كممام قالمما 

 .مقام الركعتان(

مو  االث مني  ا يف النصمر  فلمام صملي ا اث مني عذ ألن ا نحن يف األصل نايل أربع 

 با طبتني.الركعتني اللوايت سقطن 

 )املتن(

والاممالة عممىل رسمموله  ,وأن تتقممدمصا خطبتممان يف كممل خطبممة محممد اهلل تعمماى) 

 .(واملوعنة ,وقرا ة آية ,صىل اهلل عليه وسلم

 )الرشح(

اآلن عمما تكلممم وقمماق لممك: ال تاممح اجلمعممة إى إذا تقممدمتصا ا طبممة  ذكممر لممك 

 -: ا طبة قسمنييذشفط يفأ كام ا طبة  وهذ  اجلملة الذي ذكرها املا ف 

ويشممممممفط أقممممممواق, فممممممذكر يف األقممممممواق أربعممممممة  ويف  -2يشممممممفط أفعمممممماق   -1

 األفعاق ثالثة.

 )املتن(

والاممالة عممىل رسمموله  ,وأن تتقممدمصا خطبتممان يف كممل خطبممة محممد اهلل تعمماى) 

 .(واملوعنة ,وقرا ة آية ,صىل اهلل عليه وسلم
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 )الرشح(

ا   -2  احلمممممممد -1 األربعممممممة: أن يتضمممممممن هممممممذ  رشط األقممممممواق يف ا طبممممممةإذ 

 واملوعنة. -4وقرا ة آية   -  3والاالة عىل ال بي 

واشمممفط همممذ  الرشممموط األربعمممة يف ا طبمممة اإلممممام الشمممافعي واإلممممام أمحمممد  

: إذا نقمممص ه  ممممن همممذ  األربعمممة مل يامممح أن يطلمممق عليصممما خطبمممة  فممماذا مل  فقمممالوا

 ياح أن يطلق عليصا خطبة سقطا  ا اجلمعة.

ام مالممك واإلمممام أبممو   يفممة  فمماهنم مل يشممففوا ذلممك بممل اشممففوا وأممما اإلممم

ويضمممن احلمممد   أن تقممع أي خطبممة وهممو الكممالم ويتضمممن الاممالة عممىل ال بممي 

 لك صم مل يشففوا رشوف ا معي ة.

 ن تقل إى األقواق ثم نبني سبص ا الف يف ذلك.

 )املتن(

والاممالة عممىل رسمموله  ,وأن تتقممدمصا خطبتممان يف كممل خطبممة محممد اهلل تعمماى) 

 .(واملوعنة ,وقرا ة آية ,صىل اهلل عليه وسلم

 )الرشح(

, وهمممي األفعممماق  إذا قل ممما: خطبتمممان يقت ممم أن (أن تتقمممدمصا خطبتمممان)قممماق: 

يكممممممون ه مممممماع قيممممممام وأن يكممممممون ه مممممماع جلمممممموس  وأن يكممممممون ه مممممماع قيممممممام آخممممممر  

 قياممممممان وعمممممىل جلممممموس يف الوسممممم   فصمممممذ  األفعممممماق.فا طبتمممممان مشمممممتملتان عمممممىل 
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فا طبممممة رشفصمممما أن تتضمممممن أقممممواق وأفعمممماق  األقممممواق أربعممممة وبي صمممما املامممم ف  

واألفعممماق ثالثمممة والتمممي ذكرنممما  اآلن  همممذا الكمممالم اتفمممق عليمممه احل ابلمممة والشمممافعية 

فقممد اشمممففوا يف ا طبممة أن تكمممون متضممم ة لمممذ  األمممور  فممماذا نقممص م صممما ه   

 فقد بطلا ا طبة وبطلا  ا اجلمعة.

الممك واإلمممام أبممو   يفممة فمماهنم مل يشممففوا يف إقامممة ا طبممة هممذ  أممما اإلمممام م

 الرشوط  بل جعلوا األمر واسع.

ا طبممة ه مما, هممل هممي مممن بممني هممذين املممذهبني القمما مني هممو  وسممبص ا ممالف

 باب الل ة أو من باب الرش ؟

نممص عممىل ا طبممة  فصممل رشط ا طبممة أن تكممون أي خطبممة ياممد   ال بممي  

البممد أن تكممون خطبممة رشعيممة  فمماذا قلمما: البممد أن تكممن ا طبممة عليصمما ل ممة أو أهنمما 

فممق خطممص ال بممي  اشممتملا    ونجممد أن خطممص ال بممي الرشممعية  فالبممد أن توا

 عىل هذ  األقواق واشتملا عىل هذ  األفعاق  وهو قوق الشافعية واحل ابلة.

: ا طبممة هممي ا طبممة الل ويممة,  أممما السمماالة األ  مماف والسمماالة اعالكيممة فقممالوا

   .فةي ه  ياح ل ة أنه خطبة فتقع به ا طبة  وتقوم  ا

َفاُسممَعُوا }قمماق:  اهلل سممبحانه وتعمماىيعممزوون قممولم  بممةن الشممافعية واحل ابلممة 

 
م
 .[9]اجلمعة:{إمَى ذمُكرم اَّللن
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يشممممل والمممذكر ه ممما يف التفسمممس ع مممد أهمممل الل مممة  يشممممل ع مممد أهمممل التفسمممس 

: مثل نحمن محل ما المذكر يف الامالة عمىل المركعتني  الاالة  ويشمل ا طبة  فقالوا

واقتمممدي ا  مممم يف الامممالة  فالبمممد أن نقتيضممم  وأهنمممام جصمممريتني وجممما   مممام ال بمممي 

 كذلك يف ا طبة فالبد أن تكون ا طبة رشعية وال تكون ا طبة ل وية.

ممما يف األقمممواق وعمممىل  ,وا طبمممة الرشمممعية همممي التمممي بي اهممما  اشمممتملا عمممىل أربع 

 عاق.ثالق يف األف

ه ا أكمل املا ف ما هو من باب الوجموب وممن بماب اللمزوم  ثمم الخمل يف 

إى المممممدرس القممممماالم  ويف همممممذا  نرجامممممهاالسمممممتحباب  واالسمممممتحباب إن شممممما  اهلل 

 وسالمه عىل سيدنا حممد. ,  رب  وصلوا  ,القدر كفاية


